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ǲiwadełko
i cała ziemia na łyżeczce:
To see a World in a Grain of Sand ¹
tak blisko edni drugich
Początek i Koniec
ak ciasno zwinięty kłębek kolorowe włóczki
młody liść paproci
skompresowane sny

Lew obok agnięcia a obok Buddowie
nic do powieǳenia
nic
nic nic
nic mężczyzny i nic kobiety
nic ǳiecka nic drzewa nic tlenu
kropla plazmy
w gęstym sercu gwiazdy

¹To see a World in a Grain of Sand (ang.) — wiǳieć świat w ziarnku piasku (incipit wiersza Williama
Blake’a Auguries of innocence. [przypis edytorski]
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